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්ා  ලංථහා්ග ලං  සණු ලංථ ය ලං ේ ලංවරින්ග ලංථාික  ලං නමි. ලංඅථ ය ලංවාජ ලංේැනදි ලංව ොනුනන්  ලංථහා්ග ලංිරීමර ලංිතමයගනුකකේ ලංදඩුේ ප ලං
කැබිය ලංාැිර ලංේනද්  ලං ේ ලංදිවමි.
දිමය ලං......................................
1 ලංේම ලංව ොටථ

..................................................
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංගු සේනයගව  ලංඅ ථම

්ාග  ලං නග්ය ලං වථයේවය්ග ලං ්ගික  ලං ්ගථලු ලං වථයේයට ලං වාජ ලං අ්ග ්ය ලං ්ාග  ලං නග්ය ලං වථයේය ලං ථහාග ලං අයදු ප ලං නම ලං ගු ස වේුන්ග ලං
් වී ප ලංථාථින ලංව ොට ලංේථන ලං්ා  ලංවථයේග ලං ගකය්  ලංථරුනග ලංිකබිය ලංයුුනය. ලංඑර ලංඅයදු ප  සේ්ග ලංවරහි ලංථහා්ග ලංදිවු ස ප ලං ග යද ලං
ථ පපූ්යක ලං ා ලංයුුනය. ලංඊට ලංඅර නේ ලංමුලු ලං් වී ප ලංලිපිවස ලං ාග ලංවථයේය ලංථාථින ලංිරීමව ප ලංලිපිවස ලංථාික  ලං ා ලංපිට්  ලං්ා ලං ැගි්ග ලං
එිතය ලංයුුනය.
දිවු ස ප ලං ග ය
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ගවේය ය ලං වලු  ප ලං ව ොට්ඨග වස ලං අා  ලං ............................ ලං දනක ලං ........................................... ලං ග්රගර ලං වථයේග ලං ේථව ප ලං
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වකථ , ලංවගෞනේ ලං හුරගමවය්ග ලංයුුනේ ලංදිවුනග ලං ග  ලං න ලංියටිම ලංේගම ප,
්ා  ලංඅා  ලං01 ලංියට ලංඅා  ලං20 ලංද් ේග ලංථහා්ග ලං න ලංඇික ලං  සණු ලංථ ය ලංාග ලංිවේැනදි ලං ේ ලංථාික  ලං නම ලංඅ න ලංඅථ ය ලංවාජ ලංේැනදි ලං
ව ොනුනන්  ලංථහා්ග ලං න ලංිකබීර ලංිතමයගනුකකේ ලංදඩුේ ප ලංකැබිය ලංාැිර ලංේනද්  ලං ේ ලංදිවමි.
්ා  ලංදිවු ස ප ලං ග

/පු ගික ගේ ලංරර ලංවේමි.

............................ ලංේම ලංදිම ලං................................................ ලංී ය
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....................................................................
 ග /පු ගික ගේව  ලංඅ ථම

්ා  ලං ථහා්ග ලංියේ/ප ලං ග /පු ගික ගේ ලං ිතිය්ග ලං  ගික  ලං  සණු ලං ඔහුට/පුඇයට ලං ියාාක ලං වගබගවේ්ග ලං ිරයේග ලං ව  ස ප ලං න ලං දු්ග ලං
ේ  ලං එකී ලං
 සණු ලං ථ ය ලං ේට ලං පිළිවගම ලං ිකාග ලං ී  ලං ...................................... ලං ේම ලං දිම ලං රග ලං ්දිරිපිට ලං
...................................................... ලංී  ලංඅ ථ්ග ලං ැබූ ලං ේට ලංථාික  ලං නමි.
................................................................
ථගර ලංිතිවසු සව  ලංඅ ථම
2 ලංව ොටථ
ිතදුාලු්ිකව  ලංිව්යවේ ය ලං:.......................................................................................... ලං ගනමි /පු ණිටු/පුරා/පුරධ්ය ලං රා ලං ිතදයගකවස ලං ශ්රී ලං කා ග ලං ගු ස ලං
වථයේවස ලං(වරයණිය) ලං........................... ලංගු ස ලං............................................................................ ලංහිමි/පුරයග/පුමිය/පුවරමිතයව  ලං
ථානගම ලංරග ස ලංපිළි හ ලං්ලුම් ප්රය ලං්දිරි්  ලං නමි. ලංවරර ලංිතදයගකවස ලං........................ ලංවරයණිවස ලංියට ලං......................... ලංද් ේග ලං
්ාික ලං ්ැේැ වේ. ලං චක්රවලුයයට ලං අනුේ ලං ියටිය ලං යුුන ලං ගු ස ලං ථායයගේ ලං ............................. ලං ිර. ලං වරර ලං ්ගථක ලං ුනක ලං
................................... ලං ිතබය ලං යටව  ලං ගු ස ලං අේ ය ගේය ලං ........................... ලං ්  ලං ේම ලං අ න ලං දැමට ලං වථයේය ලං නම ලං ථායයගේ ලං
..................... ලං ිර. ලං ඒ ලං අනුේ ලං උ්   ලං ගු ස ලං වේ ග ලං .......................................... ලං කග්යට/පු ලං ්ාග ට/පු ලං ්ගික  ලං ්ගථලු ලං වථයේයට ලං
ිවදාථා ලං කාැිර/පුවමොාැිර ලං ේද, ලංවරර ලංගු ස ලංවේ ගව  ලංේැඩ ලංආේනකය ලංිරීමරට ලංේැඩපිළිවේක්  ලංවයදිය ලංාැිර/පුවමොාැිර ලං ේද, ලං
ථාික  ලං
නමි. ලං
වරර ලං
ගු ස ලං
ේ්යගවස ලං
ඌක ගේය්  ලං
්ැේිකය ලං
ද ලං
( ලං
ිතව යබ ලං
වායුන) ලං
................................................................................................ ලං ිවථග ලං ේැඩආේනකය ලං ිරීමරට ලං ේැඩ ලං පිළිවේක්  ලං වයදිය ලං
ාැිර ලං ේ ලං ද, ලං වරර ලං ගු ස ලං වේ ග ලං පිළි හේ ලං ිතමය ලං ්ීම් බකය්  ලං වමෝැේැ වේම/පු්ැේැ වේම ලං ේ ලං ද, ලං අනුගේික වයකු ලං
ථහි ේ/පුනහි ේ ලං ිවදාථා ලං ා ලං ාැිර ලං ේ ලං ද, ලං ග සණි ේ ලං ද්ගේමි. ලං වරර ලං ගු ස ලං වේ ග ලං ............................................. ලං දිම ලං ියට ලං
............................................. ලං දිම ලං ද් ේග ලං ...................................... ලං කග්වස ලං .......................................................... ලං
ිතදයගකවස ලංදේදය ලංවායුන/පුවථයේග ලංඅේ ය ග ලංර  ලංවථයේවස ලංවයී  ලංියටි ලං ේද ලංථාික  ලං නමි.
දිමය ලං...............................................

 ලං ලං ලං ලං ලං.............................................................
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංිතදුාලු්ිකව  ලංඅ ථම ලංාග ලංිවක ලංමුද්රගේ
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කග් ලංගු ස ලංරග ස ලංරණ්ඩකවස ලංිව්යවේ ය ලං:-.....................................................................................................................
1................................. 2.................................. ලං3................................. ලං4................................. ලං5.................................
6................................. 7.................................. ලං8................................ ලං9................................ ලං10.................................
(ගු ස ලංරග ස ලංරණ්ඩකවස ලංතීනකය ලංඅ යගේ ය ලංවේ)
කග් ලංඅධ්යග්ම ලංඅධ්ය් බ ලංිව්යවේ ය ලං:වරර ලං කග්ය ලං ුනක ලං ............................................... ලං ිතබය ලං යටව  ලං ගු ස ලං අේ ය ගේය ලං ................... ලං ්  ලං ේම ලං අ න ලං
දැමට ලංවථයේය ලං නම ලංථායයගේ ලං.................... ලංිර. ලංඒ ලංඅනුේ ලංඋ්   ලංගු ස ලංවේ ග ලං...................................... ලං කග්යට/පු ලං ්ාග ට/පු ලං
්ගික  ලං්ගථලු ලංවථයේයට ලංඅනුගේික වයකු ලංථහි ේ/පුනහි ේ ලංිවදාථා ලං ා ලංාැිර ලං ේ/පුවමොාැිර ලං ේ ලං ග සණි ේ ලංද්ගේමි. ලංවරර ලං
ගු ස ලං
ේ්යගවස ලං
ඌක ගේය්  ලං
්ැේිකය ලං
ද ලං
(ිතව යබ ලං
වායුන) ලං
...................................................................................................... ලංේැඩ ලංආේනකය ලංිරීමරට ලංේැඩ ලංපිළිවේක්  ලංවයදිය ලංාැිර ලං
ැිත්ග ලංඑර ලංගු ස ලංවේ ග ලංිවදාථා ලං ා ලංාැිර ලං ේ ලංද ලං ග සණි ේ ලංද්ගේමි.
වරර ලං ගු ස ලං වේ ග ලං ථ ප ්ගධ්ේ ලං ිතමය ලං ්ීම් බකය්  ලං වමෝැේැ වේම/පු්ැේැ වේම ලං ේ ලං ද්ගේග ලං ියටිම ලං අ න ලං
.................................... ලං දිම ලං ියට ලං .................................... ලං දිම ලං ද් ේග ලං දේදය ලං වායුන ලං ර /පු ලං වථයේග ලං අේ ය ගේය ලං ර  ලං
............................................... ලං අධ්යග්ම ලං කග්වස ලං .................................................................... ලං ිතදයගකවස ලං අනුයු්   ලං
වථයේවස ලංවයී  ලංියටි ලං ේ ලංථාික  ලං නමි.
දිමය ලං........................................ ලං

..................................................................
කග් ලංඅධ්යග්ම ලංඅධ්ය් බව  ලංඅ ථම ලං
ාග ලංිවක ලංමුද්රගේ
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්ාග  ලංරග ස ලංරණ්ඩකවස ලංිව්යවේ ය ලං:වරර ලංගු ස ලංේ්යගවස ලංඌක ගේය්  ලංිකබියී  ලංිවදාථා ලංිරීමර ලංිව්යවේ  ලං න්ගව්ග ලංම ප ලංඑයට ලංවායුන ලංද් ේ්ගම

....................................................................................................................................................................................
1................................. 2.................................. ලං3................................. ලං4................................. ලං5.................................
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කග්ය/පු්ාග  ලං ුනා ලං වරර ලං ිතබය ලං ථහාග ලං ගු ස ලං අිකරි්  ය් /පු ලං ඌක ගේය්  ලං ්ේිකම ලං ැිත්ග ලං කග් ලං අධ්යග්ම ලං අධ්ය් බව  ලං
ිව්යවේ ය ලං ර  ලං අනුගේික වයකු ලං ථහි ේ/පු ලං නහි ේ ලං ..................................... ලං කග්යට/පු ලං ්ාග ට/පු ලං ්ගික  ලං ්ගථලු ලං වථයේයට ලං
ිවදාථා ලංිරීමර ලංිව්යවේ  ලං නම ලං ේ ලං ග සණි ේ ලංද්ගේමි.
වරර ලංථන
ා ගම ලංරග සේ ලංිව්යවේ  ලං නමි./පු ලංඅනුර  ලං නමි.
දිමය ලං..................................................

.................................................................................
රධ්යර ලං්ාග  ලංගු ස ලංරග ස ලංරණ්ඩකවස ලංථවග්ික/පු ලංවලු  ප

සුාද ලංථන
ා ගම ලංරග සේ
1. ලං් වී ප ලංව ෝගවේිය ලංථරුනග ලංඇ ./පු ලංමැ .
2. ලංවථයේග ලංව ෝගවේිය ලංථරුනග ලංඇ ./පුමැ .
3. ලං් වීමි ලංිතබය ලංථරගමේ ලංඇ ./පුමැ .
ව ප ලංඅනුේ ලංසුාද ලංථන
ා ගම ලංරග සේ ලංක්රියග ර  ලංිරීමරට ලංිව්යවේ  ලං නමි./පුවමො නමි.
දිමය ලං..................................................

.................................................................................
රධ්යර ලං්ාග  ලංගු ස ලංරග ස ලංරණ්ඩකවස ලංථවග්ික/පු ලංවලු  ප

5 ලංේම ලංව ොටථ
රධ්යර ලං්ාග  ලංඅධ්යග්ම ලංවලු  පව  ලංිව්යවේ ය
රධ්යර ලං ්ාග  ලං අධ්යග්ම ලං අධ්ය් බව  ලං ිව්යවේ ය ලං අනුේ ලං වරර ලං ගු ස ලං වේ ග ලං .............................................. ලං ්ාග ට/පු්ගික  ලං
්ගථලු ලංවථයේයට ලංඅනුගේික වයකු ලංථහි ේ ලං/පු ලංනහි ේ ලංිවදාථා ලං නමි. ලං
දිමය ලං..................................................

.................................................................................
රධ්යර ලං්ාග  ලංඅධ්යග්ම ලංවලු  ප

6 ලංේම ලංව ොටථ
රධ්යර ලං්ාග  ලංථවගවේ ලංනග්ය ලංවථයේග ලංව ොමිබ්ග ලංථවගවේ ලංිව්යවේ ය ලං:රධ්යර ලං ්ාග  ලං අධ්යග්ම ලං වලු  පව  ලං ිව්යවේ ය ලං අනුේ ලං වරර ලං ගු ස ලං වේ ග ලං .................................. ලං ්ාග ට/පු්ගික  ලං ්ගථලු ලං
වථයේයට ලංඅනුගේික වයකු ලංථහි ේ ලං/පු ලංනහි ේ ලංිවදාථා ලං නමි.
දිමය ලං..................................................

4

.................................................................................
රධ්යර ලං්ාග  ලං ලංනග්ය ලංවථයේග ලංව ොමිබ්ග ලංථවගවේ ලංවලු  ප

